14 december 2017

Als eerste willen wij onze Ouderraad en alle hulpouders die geholpen hebben,
bedanken voor de prachtige versiering in school.
Hieronder herhalen wij de kerstactiviteiten voor komende week en daarachteraan
mededelingen van onze Ouderraad:
Woensdag 20 december houden we het kerstdiner. De intekenlijsten voor de
verschillende gerechten hangen bij de klassen.
Vanaf 17.15 uur kan het eten gebracht worden. Het kerstdiner zelf is van 17.30
uur tot 18.30 uur. Tijdens het kerstdiner kunnen de ouders meedoen met het
stamppottenbuffet in de aula dat georganiseerd wordt door ons Ouderraad, zie
verderop in deze nieuwsbrief.
Om 18.30 uur kunnen de ouders de kinderen in de klas ophalen.
Donderdag 21 december gaat groep 1-5 naar de kerk van De Kwakel voor een
mooi verhaal van onze verhalenverteller Gerard Vlutters.
Groep 6, 7 en 8 hebben in de middag in school hun eigen kerstcircuit.
Vrijdag 22 december bent u vanaf 10.15 uur van harte welkom voor onze
kerstviering in de aula. De klassen zijn aan het oefenen voor een mooi
schimmenspel.
Deze dag brengen wij nog de laatste nieuwsbrief uit van dit kalenderjaar!
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Van onze Ouderraad:
Stamppotten-buffet
Tijdens het kerstdiner van de kinderen wordt er in de aula door de Ouderraad
een Stamppotten-buffet geserveerd. Het buffet is inclusief drankjes o.a.
overheerlijke glühwein en warme chocolademelk met slagroom!
De kosten voor dit buffet incl. drankjes bedraag € 7,50 per volwassene en € 2,50
voor kinderen t/m 12 jaar. De aula is alleen geopend van 17.15 – 18.15 uur voor
deelnemers aan dit stamppotten-buffet. Zonder kaartje geen entree.
De kaarten zijn nog te koop tot vrijdag 15 december a.s. bij Ingrid
(Administratie).
Vanaf 18.15 uur (dus net voordat u uw kinderen kunt ophalen) is iedereen
welkom in de aula voor een gratis drankje.
Bedanken en opruimen
Hierbij willen wij ook de hulpouders bedanken die de school weer in mooie
kerstsfeer hebben gebracht.
Natuurlijk moet ook alles weer opgeruimd worden.
Wie heeft er tijd en zin om woensdag 3 januari 2018 om 19.00 uur te helpen met
alles weer op te ruimen? Graag aanmelden via:
or@basisschooldezon.nl
De Ouderraad wenst u alvast Fijne Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar! €

2,50 voor kinderen t/m 12 jaar. De aula is alleen geopend van 17.18.15 uur voor de ouders, broertjes en zussen die de

is iedereen welkom

Vanaf 18.15-18.30 uur
in de aula voor een gratis
drankje.

